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KOREA 
เกาหล ีThe Best Time in Seoul 

โดยสายการบนิไทย (TG) 5วนั3คนื 

 5 วนั 3 คนื 
ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- พเิศษ!!....สวมชดุฮันบกถา่ยรปูเกร๋ๆ  สไตลเ์กาหล ีในพระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ  

- สนุกสนานกับการป่ัน Rail Bike พรอ้มชมความงดงามของธรรมชาต ิ

-  ขึน้ลฟิทช์มววิ Lotte World Tower (SeoulSky) แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่!!  

-  ชมความน่ารักของตุก๊ตาหมตีัวนอ้ยๆกับTeddy Bear Museum 

-  สดุคุม้...พักในเมอืงโซล 3 คนื 

-  เต็มอิม่..สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ 

- สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโซล 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตอินิชอน             

2 อนิชอน-เกาะนาม ิ–ป่ัน Rali Bike -สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์โซล ✈  🍽   DIAMOND RICH 3*

หรอืเทยีบเทา่ 
3 พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ+สวมชดุฮนับก – ศนูยโ์สม- Cosmetic 

Duty Free –สวนลอยฟ้า Seoullo 7017- ถนนฮงแด 
   DIAMOND RICH 3*

หรอืเทยีบเทา่ 

4 หมูบ่า้นบกุชนฮนันก –โซลทาวเวอร-์ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีพพิธิ
ภัณเท็ดดีแ้บร-์คลองชงเกชน-ตลาดเมยีงดง 

   DIAMOND RICH 3*
หรอืเทยีบเทา่ 

5 วดัโซเกชา -  Lotte World Tower (Seoul Sky) – ศนูยน์ ้ามันสน
เข็มแดง- พลอยอเมทสิ- ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต– อนิชอน– กรุงเทพ 

  ✈ 
 
 

RGN-FD006 

 

MYANMAR 

 

MYANMAR 

 

MYANMAR 

 

 

Boeing 747-400 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

หรอื 
Boeing  777-300  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น.         คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบไทย) 

                        โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท และหัวหนา้ทวัร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุ  

                        ทา่น 

23.10 น.         น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG658 หรอื เทีย่วบนิที ่TG656 23.30-06.55 น. 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

อนิชอน –เกาะนาม ิ– ปั่นRail Bike – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์–โซล 

06.35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความ 

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

แลว้   

เชา้ น าทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทศัน์ซึง่เคยใชเ้ป็น

สถานทีถ่่ายท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดงัไปทัว่ทัง้เกาหลี

และเอเชยี เกาะนามนิีม้รีูปร่างคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยู่ทางตอนเหนอืของแมน่ ้าฮนั 

ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคารา

วะสสุานนายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้

สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งา

ไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ 

หรอื จะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ทัคคาลบี”้ ไกบ่าบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของ

เมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มันหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกับซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน 

วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้วสวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกบั

ทกัคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่ง

เคยีง 

  บา่ย ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบักจิกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike  มจีักรยานแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4คน ใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบัการป่ันจักรยานบนรางรถไฟ โดยมจีักรยานราว 50 คนั ทัง้ 2 แบบคละกนั ป่ันไปตามรางรถไฟ ทา่มกลาง

บรรยากาศธรรมชาตอินัสดใสของฤดใูบไมผ้ล ิน าทา่นเดนิทางสู ่สวน

สนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุก

กลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ  

                           ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกับโลกของสตัว์

ป่าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ี่ทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและ

เสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถ

สือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล 

อกีทัง้ยังสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลงั

บานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืน
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พฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืน

พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ 

ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่ง

มากมาย 

 

ค า่                    บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนั 

                        ดทีัว่โลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่ร่อยทีส่ดุ) ยา่งบน 

                        เตาถ่านแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอื 

                       ขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     

พระราชวงัเคยีงบ๊อคคุง+สวมชุดฮนับก – ศูนยโ์สม- Cosmetic-Duty Free -สวนลอยฟ้

Seoullo 7017 - ถนนฮงแด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ทีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น

ศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิ์

ในราชวงศโ์ชซอล  พระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้ง

อาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตัดความผูกพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลงันี้ไดถู้ก

รือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญี่ปุ่ น ภายในเขตพระราชวังยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรูลักษณะ

เป็นอาคารสองชัน้ โดยตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ื่นออกไปกลางสระน ้า ที่เต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็น

สถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน พระราชวังนี้ถอืเป็นพระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมู่อาคาร

ตา่งๆ มากมายอาท ิพลับพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ  พเิศษ...ใหท้่านไดท้ดลองสวมชุดฮนับก 

ชุดประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแหง่ความประทบัใจ ในพระราชวงั 

น าทา่นสู ่ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจร

ชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย 

หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื    

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหารชาววงัในสมัยกอ่นปัจจบุนั เป็นอาหาร 

                            เลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารุงและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนยีว 

                            รากโสม พุทราแดง เกาลดั เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื   



 

GT-ICN TG07 

บา่ย              น าทา่นชม Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดงัของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์งั อาท ิเชน่ 

W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free  น าทา่นสู ่สวน

ลอยฟ้า Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้าแลนดม์ารก์แหง่ใหม่กรุงโซลถอืเป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วใหมข่องเกาหลใีตท้ี่

เกดิจากการปรับปรุงทัศนยีภาพรือ้สะพานบางจดุแลว้ปรับใหเ้ป็นถนนลอยฟ้าแถวบรเิวณสถานีรถไฟโซล (Seoul 

Station) ใหก้ลายเป็นสถานทีพั่กผ่อนส าหรับประชาชนและนักทอ่งเทีย่ว 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่นวยัรุ่นชือ่ดงั ยา่นถนนฮงอกิ 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิ” 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  DIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง       

หมูบ่า้นบกุชนฮนันก –โซลทาวเวอร-์ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีพพิธิภณัฑเ์ท็ดดีแ้บร-์คลองชงเกชน-เมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่หมูบ่า้นบุกชนฮนันก หมู่บา้นโบราณเกาหล ีทีเ่ดมิเป็นทีอ่ยูข่องเหลา่ขนุนางสมัยกอ่น 

ปัจจุบันไดถู้กอนุรักษ์เอาไว ้คงความสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรูแ้ผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี

ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วเป็นอย่างด ีน าทา่นสมัผัสกับจุดชมววิของกรุงโซลทีย่อดเขาเขานัมซัน ภูเขา

แหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร  

น าทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 

องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮัน

กงั *** ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท ์***  จากนัน้น าทา่นชม ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุรา่งกาย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุลโกก”ิเนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อสและเครื่องเทศจนไดท้ีแ่ลว้

น ามา ใสบ่นกระทะผัดกับกะหล า่ปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลมีนี ้าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกับเสรฟิขา้ว

สวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย น าท่านชมความน่ารักของตุ๊กตาหมี  พพิธิภณัเท็ดดีแ้บร ์จากนัน้น าท่านสู ่คลองชองเกชอน  นี้สรา้งมาตัง้แต่สมัย

พระเจา้ยองโจแห่งราชวงศโ์ชชอน อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี เดมิเป็นคลองน ้าเน่า สลัมเพียบ รถตดิสุดๆ จนมกีารสรา้ง

ทางด่วนทับคลอง ไม่มใีครอยากจะเดนิผ่าน ตอ่มาปี 2003 รัฐบาลไดบู้รณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิง้ แลว้ทุ่มงบกว่า 

386 พันลา้นวอน พัฒนาจนน ้าใสสะอาด เป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจสดุฮติของชาวกรุงโซล จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นแหล่งรวมเครือ่งส าอางคช์ือ่

ดงั อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

เย็น อสิระอาหารค า่ เพือ่ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอสิระอธัยาศยั 
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   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

วดัโซเกชา - Lotte World Tower (Seoul Sky) – ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง- พลอยอเมทสิ- 

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตอนิชอน-กรงุเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่วดัโชกเยซา (บางคนเรยีกโชเกซา) หรอื Jogyesa Temple 

(조계사) เป็นศนูยก์ลางของพุทธศาสนานกิายเซนในประเทศเกาหลทีีม่ี

ช ือ่เสยีง ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล ทีบ่รเิวณถนนจงโน ใกลก้ับอนิซาดง 

ถนนชอ้ปป้ิงยอดฮติอกีหนึง่แห่ง ถกูสรา้งขึน้ในปี 1910 เป็นวัดแรกทีต่ัง้อยู่

ใกลก้ับประตเูมอืงทัง้ 4 ของกรุงโซล เดมิชือ่วา่ Gakhwangsa กอ่นจะถกู

เปลีย่นเป็น Taegosa ในปี 1938 และไดเ้ปลีย่นชือ่อกีครัง้เป็น Jogyesa ใน

ปี 1954 มาจนถงึปัจจุบนั จากนัน้น า จากนัน้น าทา่นสู ่Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมคา่ขึน้ลฟิท*์*  

ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เขตชมัซลิ น าทา่น

ขึน้หอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte 

World Tower (ความสงูจากพืน้ดนิ 555 

เมตร) มาพรอ้มกบัคอนเซปต ์“The Beauty 

and Pride of Korea" ชมววิทีส่วยงามของ

กรุงโซล 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอีิว๋ด าวุน้เสน้ เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืง

อนัดง ปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดกั ก็เป็นทีถ่กูปาก ถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ 

บา่ย น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ

เคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

21.25 น. น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 657 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

01.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

*************************************************** 

 



 

GT-ICN TG07 

 

เกาหล ีThe Best Time in Seoul  

By TG 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

 เด็กอายตุ า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

 เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

      เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

09-13 มนีาคม2561    24,999.-        24,999.-       23,999.-                22,999.-           4,999.- 

10-14 มนีาคม2561    23,999.-        23,999.-       22,999.-                21,999.-           4,999.- 

11-15 มนีาคม2561    22,999.-        22,999.-       21,999.-                20,999.-           4,999.- 

16-20 มนีาคม2561    24,999.-        24,999.-       23,999.-                22,999.-           4,999.- 

18-22 มนีาคม2561    22,999.-        22,999.-       21,999.-                20,999.-           4,999.- 

23-27 มนีาคม2561    24,999.-        24,999.-       23,999.-                22,999.-           4,999.- 

30-03 เมษายน2561   24,999.-        24,999.-       23,999.-                22,999.-           4,999.- 

05-09 เมษายน2561   26,999.-        26,999.-      25,999.-          24,999.-    4,999.- 

06-10 เมษายน2561   26,999.-        26,999.-      25,999.-          24,999.-    4,999.- 

19-23 เมษายน2561   22,999.-        22,999.-      21,999.-          20,999.-    4,999.- 

27-01 พฤษภาคม2561   25,999.-     25,999.-      24,999.-          23,999.-    4,999.- 

25-29 พฤษภาคม2561   24,999.-     24,999.-      23,999.-          22,999.-    4,999.- 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,900 บาท / ทา่น *** 

*** ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 10,900 บาท/ทา่น *** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสายการ

บนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจากความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตุ

ใดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลง

รายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออก

เดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทวัรไ์ทย    อัตราคา่บรกิารนี้ ส าหรับเดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
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การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว

ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอืหลักฐาน

การเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

การส ารองทีน่ ัง่  

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วนั 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วนัเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 



 

GT-ICN TG07 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ ไมม่ี

การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ

บรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นื

เงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทยและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน

รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 
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12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่กทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพัก

แบบ3ทา่นขึน้อยูก่ับขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าให ้

ทา่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจาก

ประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตุ

ตา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่

ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทาง

บรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการตดั

กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ หรอื พระสงฆ ์ เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 

บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวนัสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 

 

 


